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Introdução

Define-se a densidade da partícula de um solo como 
sendo a relação existente entre a massa de uma amostra 
de solo e o volume ocupado pelas suas partículas 
sólidas. Assim sendo, a densidade real de uma amostra 
de solo é calculada a partir da medida de duas 
quantidades: a massa de uma amostra e seu volume. A 
determinação da densidade de partículas do solo (Dp) 
possui grande relevância como indicativa da 
composição mineralógica, cálculo da velocidade de
sedimentação de partículas em líquidos e determinação
indireta da porosidade [1]. 

A escolha do método para a determinação da Dp 
leva em consideração aspectos como quantidade do 
material a ser analisado, disponibilidade de 
equipamentos e exatidão requerida na determinação 
[2], bem como praticidade e tempo de processamento. 
Os métodos mais usuais para 
determinação da Dp baseiam-se no deslocamento de 
um volume de líquido ou ar por uma amostra de solo de
massa conhecida [2].

Dentre os métodos de determinação da densidade da 
partícula de solos, destaca-se o do Picnômetro com 
água. É o método clássico para determinação da 
densidade de sólidos, largamente utilizado em todo 
mundo.

Outro método bastante utilizado no Brasil conhecido 
como o método do balão volumétrico (MBV), descrito 
por KIEHL [3] e EMBRAPA [4], é um dos métodos 
mais freqüentemente empregado para a determinação 
da Dp. O álcool é utilizado por possuir uma tensão 
superficial menor que a da água e penetrar com mais 
facilidade nos poros capilares do solo, expulsando o ar 
ali contido. 

Segundo Blake [5] o método do picnômetro com 
água é muito preciso se os volumes e pesos forem 
cuidadosamente medidos, enquanto o do balão 
volumétrico é, por sua vez, menos preciso,

recomendado apenas quando há interesses em ter 
resultados rigorosos [3]. 

e objetivou comparar a densidade de partícula de 
seis diferentes solos do estado de Pernambuco, obtidas 
pelo método clássico do picnômetro com água e pelo 
método do balão volumétrico.   

Material e métodos

O presente estudo foi conduzido no Laboratório de 
Física do Solo da Universidade Federal Rural de 
Pernambuco. Usaram-se seis tipos de solos do Estado 
de Pernambuco, com diferentes texturas e teores de 
matéria orgânica. Os resultados dessas determinações 
foram utilizados para relacionar os valores de Dp 
obtidos pelos dois métodos. cujas descrições estão nas
tabelas 1 e 2. 

Nas determinações feitas pelo método do picnômetro 
com água substitui-se o picnõmetro por balão 
volumétrico de 50 mL. Para determinação do Psa, os 
balões foram aquecidos com chapa elétrica com 
temperatura da água em torno de 650 durante 10 
minutos com freqüente agitação. Considerou-se a 
densidade da água igual a um, na temperatura 
ambiente.

Para o MBV, as etapas consistiram de: (i) 
preparação das amostras de solo, incluindo maceração, 
secagem em estufa a 105°C por 24 horas (TFSE) e 
resfriamento em dessecador; (ii) aferição volumétrica 
dos balões de 50ml com bureta de 50ml, transferência 
de aproximadamente 20g de TFSE para o balão 
volumétrico, tomando-se a massa do balão mais solo 
(Mbs); (v) adição de álcool etílico (92°GL) na bureta, 
ajustando-se o volume com a capacidade da bureta; (vi) 
passagem do álcool da bureta até a metade do volume 
do balão contendo solo, seguido de agitação manual até 
eliminação do ar existente entre as partículas do solo, 
completando posteriormente o volume do balão até o 
traço de aferição, tomando-se a leitura do volume de 
álcool gasto (Va).



Resultados e Discussão

Observando a Tabela 1, verifica-se que 80% dos 
resultados obtidos para Dp pelo método do balão 
volumétrico apresentaram valores mais altos que os 
obtidos pelo outro método. 

A perda de álcool pela evaporação está sempre 
presente na determinação da Dp pelo método do balão 
volumétrico, constituindo-se na sua principal fonte de 
erro. 

As perdas de álcool por evaporação mascaram o 
volume dos sólidos da amostra, diminuindo o seu valor 
e consequentemente aumentando a densidade real da 
amostra. Para cada 0,1 mL a mais na medição de 
volume gasto implica num aumento de 0,03 g cm-3 em 
Dp. 

Segundo Blake [5], ao se utilizar um balão 
volumétrico em lugar do picnômetro deve-se utilizar 
amostras maiores para compensar o decréscimo na 
precisão do volume do fluído. 

Em 20% dos resultados, os valores de Dp obtidos 
pelo método do picnômetro foram maiores que os 
obtidos pelo outro método. 
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Tabela 1. Resumo das principais características dos seis solos estudados e valores da densidade da partícula obtida pelo método do 

balão volumétrico.

Profundidade Volume gasto Dp
Solo

cm mL g cm-3

LVA - Arenoso 0 -20 42,5 2,66

PVA 0 -20 42,6 2,70

PVA – Húmico 0 -20 42,6 2,70

Bruno não cálcico 20 - 40 42,7 2,74

Cambissolo Catossólico 20 - 40 42,2 2,56

Planossolo Solódico 0 - 20 42,4 2,63

Tabela 2. Resumo das principais características dos seis solos estudados e valores da densidade da partícula obtida pelo método do 

picnômetro em água.

Profundidade P Ps PSS Pa DpSolo
cm ___________________________ g ___________________________ g cm-3

LVA - Arenoso 0 -20 32,25 52,94 97,17 84,74 2,51

PVA 0 -20 23,38 44,91 86,09 72,94 2,57

PVA – Húmico 0 -20 30,74 52,85 98,63 83,50 2,54

Bruno não cálcico 20 - 40 32,82 52,36 97,20 84,99 2,66

Cambissolo Catossólico 20 - 40 33,54 58,52 98,63 83,50 2,54

Planossolo Solódico 0 - 20 31,64 51,17 93,92 81,59 2,70




